
  



 عنوان الرسالة السنة الدرجة
اسم الكلية 

 والجامعة
 الدولة

 2013 دكتوراه
لخعب ااتتخااارال                       ليااالء ابدا   يامااال ات ز تقويم ميكااا

 التخصصية لتوجيه العملية التدريخية لسخاحي السرعة

كليااه الترهيااه الريااايااايااه هني   

 جامعه ااسكندريه- أهوقير
 مصر

 2009 ماجستير
الحركياة الحااساااماة للمساااتو  التنخ   ل زجاا        القادرال  

 الرقمى لسخاحى السرعة

كليااه الترهيااه الريااايااايااه هني   

 جامعه ااسكندريه- أهوقير
 مصر

  2004 هكالوريوس
كليااه الترهيااه الريااايااايااه هني   

 جامعه ااسكندريه- أهوقير
 مصر

 

 الوظائف ابكاديمية
 الفترةفي  الجامعة الكلية القسم الوظيفااة

 26\9\2009حتى       29\10\2005م   ااسكندريه كليه الترهيه الرياييه للخني  أصول الترهيه الريايية معياااد

ماادرس 

 مسااعااد
 25/3/2013 حتى      27\9\2009م   ااسكندريه كليه الترهيه الرياييه للخني  أصول الترهيه الريايية

ماادرس 

 دكتاااور
 حتى تاريخه      26\3\2013م   ااسكندريه كليه الترهيه الرياييه للخني  الترهيه الرياييةأصول 

 

 تخرال في مجال العمل والتدريس الجامعي:

 المشاركة في تدريس مقرر ااتتخارال والمقايسس الفرقة الثالثة •

 المشاركة في تدريس مقرر التدريب الريايي الفرقة الثازية •

 تدريس مقرر التدريب الريايي الفرقة الثالثةالمشاركة في  •

 المشاركة في تدريس مقرر ااجصا  الفرقة ااولي •

 المشاركة في تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم الفرقة ااولي •

 المشاركة في تدريس  دورال تخطيط ااحمال التي ينظمها مركا اللياقة الخدزية هالكلية •

 تخطيط التدريب ء –تخارال والمقايسس محاير هنقاهة المه  الريايية ا اات •

 محاير هااكاديمية ااولمخية المصرية ا تخطيط التدريب والقياسال الخدزية ء •

 المشاركة هنشاطال وحدة يمان الجودة هالكلية  منذ ازشائها تالل عمليال ااعتماد •

 ل لالعتمادالمشاركة هنشاطال وحدة يمان الجودة هالكلية  لمشروع التطوير المستمر والتأهي •

 



 عضوية الجمعيال المهنية والنقااهال:

 .زقاهة المه  الريايية •

 .عضو المجلس الدولي للصحة والترهية الخدزية والترويح والرياية والتعخير الحركي •

 

 اإلسهامال في مجال الخحوث العلمية:

 الخاحث عنوان الخحث م
تاريخ 

 النشر
 جهة النشر

1 
 واالسةةاشا  السةةحا   رياضةة   بين مقارن  دراسةة 

 هدف على الفعل رد وسرع  الحسيط الفعل رد سرع  ف 

 .م حرك

من  مش رك

 خارج ال خصص

تم تقيمه من قحل 

 ب قدير 

 جيد جدا

يناير 

2016 

المجل  العلمي   -مجل  تطحيقات علشم الرياض  

جةةامعةة   –لاليةة  ال ربيةة  الريةةاضةةةةةةيةة  للحنين 

 اإلساندري 

2 

Brain Wave Entrainment Using Alpha 

Frequency Binaural Beats on Adolescent 

Swimmers. 

تدريب مشجات المخ باسةةةةةة خدام النحثةةةةةةات ال نا ي  

 للسحا ين الناشئينب ردد الفا لال ا األذنين 

من  مش رك

 خارج ال خصص

مايش 

2017 

 لعلشم  االوروبيةة  لألكةةاديميةة  ال ةةالةة  المؤتمر

 هةةةةشلةةةةنةةةةدا- امسةةةةةةةةةة ةةةةردام/  االعصةةةةةةةةةةا 

 وتم نشرة بمجل :

European Journal of Neurology, 

24 (Suppl. 1), 123–444 

3 

Evaluating the Effectiveness of Using 

Stretch Exercises as A Recovery 

Strategy. 
 

 من كشسةةةةيل  االطال  تدريحات اسةةةة خدام فاعلي  تقييم

 الشفاء اس عادة وسا ل

من  مش رك

 خارج ال خصص

نشفمحر 

2017 

Journal of Applied Sports Science 

– Faculty of Sport Education – 

Alexandria University. 

 فـــــردي االساشا  لالعح  الرشاق  لقياس إخ حار تصميم 4
نشفمحر 

2017 

 بالي  الرياضةةةةةةة  وفنشن لعلشم العلمي  المجل 

  لشان جامع  للحنات الرياضي  ال ربي 

5 
 مر ل  خالل الشثب تدريحات بعض مياانيزمات تقشيم

 الهحشط

من  مش رك

 خارج ال خصص

ديسمحر 

2017 

 بالي  الرياضةةةةةةة  وفنشن لعلشم العلمي  المجل 

  لشان جامع  للحنات الرياضي  ال ربي 

6 
 كرة العح  إلن قاء مهاري  بدني  إخ حار بطاري  بناء

 المصغرة اليد

من  مش رك

 خارج ال خصص

مارس 

2018 

 بالي  الرياضةةةةةةة  وفنشن لعلشم العلمي  المجل 

  لشان جامع  للحنات الرياضي  ال ربي 

 

 



 :الم لفال العلمية

 الم لفي   التعليم ءا تكنولوجيال     2018 •

 ا د/ صخري عمر 

 ا د/ مني سكر 

 م د/ محمد  ايد 

 م د/ معنا  ي  الدي 

 

 اإلشااراف علااى الرسائل العلمية:

 –االتكاف الحيوي للتصااور و أهره علي مهارة اارسااال لدي الناشاا ال في الكرة الطائرة ء ماجسااتير / للطالب   •

 ء 17/8/2017:  12/7/2016ا←هريار يوحنا كاكة    

وسااايم احمد اهراهيم  –افاعلية اساااتخدام هعب اسااااليب التيلب علي قلا المنافساااة ء دكتوراه / للطالب    •

 ء 3/4/2016:  11/2/2014ا ←شحاته 

 

 الدورال التدريخية التي تم الحصول عليها:

 اسم الدورة تشقيت الدورة اسم الجه  المانح 

 االتحاد المصري للارة الطا رة
7/4/2001  :

20/5/2001 
 دراسات الحاام للدرج  ال ال  

 5.0وان رنت اكسحلشر  98ويندوز  10/12/2001 مياروسشفت

 الرياضي كلي  ال ربي  
2/3/2002  :

14/3/2002 
 ال دليك ال مهيدي 

 كلي  ال ربي  الرياضي 
16/3/2002  :

28/3/2002 
 ال دليك الم قدم 

 ال أهيل الاشف  9/3/2004 الجمعي  الرياضي  العلمي  الدولي 

 االنقاذ الدول  2005/ 4/  26: 20 االتحاد الدول  للغشص واالنقاذ

 دورة المهارات االساسي  لارة القدم 2007/  6/  30: 26 االنجليزي لارة القدماالتحاد 

 دورة المهارات الم قدم  لارة القدم 2008/  18:  14 االتحاد االنجليزي لارة القدم

 كرة القدم باللغ  االنجليزي  2008/ 4/ 18:  15 المركز ال قاف  الحريطان 

 برامج تدريب السحا   الدولي  2009/  3/  9:  5 االتحاد الدول  للسحا  االتحاد االمرات  للسحا   و 

 تخطيط ال دريب الرياض  للمس شيات العليا 2012/  2/4:  31/3 كلي  ال ربي  الرياضي 

  معهد يشنس امره لل قاف  ال ركي 
 الدراس  الم قدم  االول 

 الدراس  الم قدم  ال اني 

 أخالقيات الحح  2009/ 5/  28: 26 ال دريسمركز تنمي  أعثاء هيئ  

 مهارات االتصال 1/6/2009:  30/5 

 تقشيم نظم ام حانات الطال  2009/  6/  8: 6 

 اس خدام ال انشلشجيا ف  ال عليم 2009/  15:  13 

 مهارات العرض الفعال 2009/  6/  18:  16 

 أخالقيات الجامع  2009/  6/  25: 23 



 الدورال التدريخية التي تم الحصول عليها:

 النشر الدول  للححشث 2012 / 12/ 4: 3 

 نظم ادارة المراجع الحح ي  العلمي  2012/ 12/ 6: 5 

 تنظيم المؤتمرات العلمي  2012/  12/ 9: 8 

 ال عليم االلا رون  2012/  12/ 11: 10 

 الجشانب القانشني  و المالي  ف  االعمال الجامعي  2012/  12/ 18: 17 

 الساعات المع مدةنظام  2013/  1/ 6: 5 

 تنظيم المؤتمرات العلمي  2018/  4/  8:  7 

 الجشانب المالي  والقانشني  ف  االعمال الجامعي  2018/  4/  24:  23 

 3 :4 /5 /2018 
ي  وادارة  تنفيذ المشةةةةةةروعات الحح ي  ال نافسةةةةةة

 الفريق الحح  

 تصميم وان اج المح شي الرقم  2018/ 5/  11: 10 

 النشر الدول  للححشث 2018/ 5 / 18: 17 

  اعداد مشروعات الححشث ال نافسي  2018 /6/  20: 19 

 
 

 تخاارال وأزشاطااة أتاار :

 ر يس جهاز تخطيط اال مال لفرق كرة اليد بنادي سمش   • و    االن 2018

 المدير الفن  للياق  الحدني  لفرق السحا   بنادي سحشرتنج • و    االن 2018

 مخطط ا مال االعح  روان رضا العرب  : • و    االن 2013

 نيشزيالندا 2017مركز اول ف  بطشل   العالم لالساشا  عام  •

 2016مركز ثان  ف  بطشل  العالم لألساشا   •

 2015مركز ثان  ف  بطشل  امرياا المف ش    •

 كأس مصر ألول مرة ف  تاريخهمخطط ا مال الفريق االول لارة اليد لنادي سمش   والحاصل عل  بطشل   • 2017

 مدر  فريق العمشم  للسحا   بنادي سحشرتنج • 2017

 مخطط ا مال المن خحات القشمي  لارة اليد ومدر  الفريق االول • 2017/ 2016

 مدر  اللياق  الحدني  للسحا     ندي الميدان  • 2017

 المشارك  بحطشل  العالم لنفس العام •

 ا مال  العح  مصر للسالح ناردين ايها مخطط  •     االن 2015

 2015اول افريقيا  •

 مخطط ا مال االعب يح  ماض  •

 2016اول افريقيا  •

 2015اول بطشل  الححر الم شسط  •

 مخطط ا مال االعب )لؤي سامح معروف( • و    االن 2015

 ف  مسابقات السالح 2018المؤهل ألولمحياد الناشئين بيشرس ايرس  •

مدر  اللياق  الحدني  للسحا ين المصريين المشاركين ضمن صفشف المن خب المصري للسحا   كاالت  وب ارخ  • 2017:  2010

 ميالدهم

 انج  الشاذل –( 2000دينا الجالشل  )–( 2000ندي الميدان ) –( 2000اسماء السيد ) –( 99مريم خليف  )

 ( 93ميار صالح )  -(  93) 

 المصري لالساشا مدر  مشارك للمن خب  • 2013

 مدر  اللياق  الحدني  للسحاح محمد خلف • 2013



 تخاارال وأزشاطااة أتاار :

 الحاصل عل  المركز الخامس  رقمياً بأولمحياد الناشئين بحاين •

 المشرف العام لقطاع اللياق  الحدني  لفرق السحا   بنادي الحنك االهل  • 2016: 2013

 مدر  اللياق  الحدني  للسحاح )شها  يشنس( • 2015: 2009

 2012لش يد المشارك باولمحياد لندن المصري ا •

 2015أول العالم لسحا   االساتذة  •

 مدر  اللياق  الحدني  للسحا ين  محمد ماهر _ ندي ا مد • 2009

 المشاركين  بحطشل  العالم للسحا   ) روما ( •

 للسحا  مدر  اللياق  الحدني  لالعحين المشاركين بحطشل  الححر الم شسط لمن خب مصر  • 2015

 زياد رجب –عمرو عحدهللا  –كريم مد ت  –يشسف رجب  –وهم  •

 مخطط ا مال االعح  مريم م شل  : • 2015:  2012

 عل  العالم 20صا ح  ال صنيف رقم  •

 2011مركز خامس ف  بطشل  العالم  •

 2012مركز ثان  ف  بطشل  العالم  •

 2013مركز ثان  ف  بطشل  العالم  •

 2014العالم مركز ثال  ف  بطشل   •

 مدر  االعح  نه  وصف  • 2012:2015

 2015اول افريقيا للسالح الشيش  •

 مدر  فريق العمشم  لفريق السحا   بنادي سمش   • 2012: 2011

 مخطط ا مال االعب )مروان ا مد( العب من خب مصر للسالح • 2010

 2010 اصل عل  اول افريقحا  للسالح  •

 العمشم  لفريق السحا   بنادي سحشرتنجمدر  فريق  • 2011: 2009

 مدر  فريق العمشم  لفريق السحا   بنادي سمش   • 2008:  2005

  مدر  لفرق المدارس للسحا   بنادي سمش   • 2006: 2005

 

 المشااركاة في الم تمرال العلمية:

 الم تمر السنوي لكليه الترهيه الرياييه •

 الترهيه الرياييهالم تمر السنوي لقسم أصول  •

 6/2017/ 24:27الم تمر الثالث لالكاديمية ااوروهية لعلوم ااعصاب / امستردام هولندا تالل الفترة م   •

 

 شهادال وتطاهال الشكر والتقدير:

 الغرض ال اريخ الجه  المانح 

 تفشق ف  االلقاء والشعر 1996: 1995 مدرس  / د.محمد محمشد رضشان

 تفشق ف  االلقاء والشعر 1994 الشيماء االعدادي مدرس  / 

 تفشق ف  المجال االذاع  1998: 1997 مدرس  / طارق بن زياد ال انشي 

 المسرح وااللقاء 1998: 1997 مدرس  / طارق بن زياد ال انشي 

 أسحشع شحا  الجامعات بالمنيا 2001:  2000 وزارة الشحا  والرياض 

  ال ربي  العساري  نشاط المصارع  2004 الشعح  والعساريقيادة الدفاع 



 


